
 

Szakok és érettségi vizsgatárgyak, intézményi pontok, a tanulmányi pontok 

számításában választható középiskolai tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak 

listája a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során alap- és osztatlan 

képzésben a Miskolci Egyetemen 

  

I. A Miskolci Egyetem valamennyi képzési területén, karán– a művészet képzési 

terület kivételével – az alábbi intézményi pontkategóriákat állapítja meg 

 

Az Miskolci Egyetem által adható intézményi pontok 

 (összesen maximum 100 pont) 

Maximális 

értéke (pont) 

Világbajnokságon és Európa bajnokságon elért legalább 5. helyezésért – a 

Világbajnokságon elért 1-3. helyezés és az Európa-bajnokságon elért 1 helyezés 

kivételével - 30 pont 

Igazolás módja: az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy Magyar 

Hallássérültek Sportszövetsége által kiállított igazolás.  

30 pont 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi 

országos sportági szakszövetség által szervezett magyarországi országos 

bajnokságon elért legalább 5. helyezésért 15 többletpontra 

Igazolás módja: az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége által kiállított igazolás. 

15 pont 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,1984-től 

kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség 

(FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel esetén – az 1-8. helyezettek 

kivételével -  50 pont 

Igazolás módja: az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége által kiállított igazolás. 

 

50 pont 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia döntőjében 

elért legalább 3. helyezés. 

Igazolás módja: a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott igazolás. 

20 pont 
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Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 

Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, valamint az Ágazati és 

ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén, az Ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli 

specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért 1-10. helyezésért 

50 pont, 11-20. helyezésért 30 pont, 21-30. helyezésért 20 pont 

Igazolás módja:  

- Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredményt 

a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás vagy 

az oklevél másolatával kell igazolni.  

- A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- 

és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni.  

- az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyén 

(ÁSZÉV) és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni. 

20/30/50 pont 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 

elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont. 

Igazolás módja: 

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni. 

20/30 pont 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. 

helyezésért 50 pont.   

Igazolás módja: 

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar 

Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolatával kell igazolni. 

50 pont 

Nemzetközi tudományos diákolimpián elért 1-5. helyezésért 50 pont.  

Igazolás módja: a versenyeredményt tartalmazó, a szervező által kiállított 

igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni. 

50 pont 

A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által szervezett „V4-

es Közgazdasági Diákolimpián" elért 1-3. helyezésért 30 pont.   

Igazolás módja:  a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar Közgazdasági 

Társaság által kiállított igazolás másolatával kell igazolni. 

30 pont 

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 1-3. helyezésért 25 

pont. 

Igazolás módja: a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.  

25 pont 

Emelt szintű érettségi vizsga, tárgyanként 50 pont maximum 2 db emelt szintű 

érettségi vizsgáért adható többletpont 

Igazolás módja: érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata. Nem kell 

beküldeni a 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi 

bizonyítványt, mert az abban szereplő érettségi vizsgaeredményeket az Oktatási 

Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből. 

50/100 pont 
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Középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga (kivétel magyar nyelv) 30 pont 

Ha a jelentkező egy adott nyelvből csak szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkezik 15 pont 

Igazolás módja: A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 

vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.: 

• honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről, 

• külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai 

végzettség, felsőfokú végzettség, 

• nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi 

A jelentkezés során kötelező megadni a nyelvvizsgákkal, nyelvtudással 

kapcsolatos következő adatokat: a nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, a 

bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, a bizonyítvány kiállításának dátuma. 

Csak a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot kell 

feltölteni az E-felvételi rendszerébe. 

A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok esetében a 

megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák 

nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. 

Ha a jelentkező egy adott nyelvből külön szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkezik, azok adatait két külön sorban kell rögzítenie az E-

felvételi rendszerében. 

Az azonos nyelvből, azonos szinten letett szóbeli (korábban A típusú) és írásbeli 

(korábban B típusú) nyelvvizsgák automatikusan komplexnek (korábban C 

típusúnak) tekinthetők.  

Ugyanazon nyelvből csak a magasabb szintű nyelvtudásért adható intézményi 

pont. 

15/30 pont 

legfeljebb 2 db felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga (kivétel magyar 

nyelv), nyelvenként 50 pont, maximum 100 pont 

Ha a jelentkező egy adott nyelvből csak szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkezik 25 pont 

 

Igazolás módja: A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 

vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni, mint pl.: 

• honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről, 

• külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai 

végzettség, felsőfokú végzettség, 

• nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi 

A jelentkezés során kötelező megadni nyelvvizsgákkal, nyelvtudással kapcsolatos 

következő adatokat: a nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, a bizonyítvány száma, 

anyakönyvi száma, a bizonyítvány kiállításának dátuma.  

Csak a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot kell 

feltölteni az E-felvételi rendszerébe. 

25/50/100 pont 
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A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok esetében a 

megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák 

nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. 

Ha a jelentkező egy adott nyelvből külön szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkezik, azok adatait két külön sorban kell rögzítenie az E-

felvételi rendszerében. 

Az azonos nyelvből, azonos szinten letett szóbeli (korábban A típusú) és írásbeli 

(korábban B típusú) nyelvvizsgák automatikusan komplexnek (korábban C 

típusúnak) tekinthetők.  

Ugyanazon nyelvből csak a magasabb szintű nyelvtudásért adható intézményi 

pont. 
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Előnyben részesítés jogcímen: 

- hátrányos helyzet, 

- fogyatékossággal élő, 

- gyermekét nevelő, 

- a jelentkező állandó lakcíme a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 

vagy 3. sz. melléklete szerint meghatározott településen van. 

Kategóriánként 25 pont, maximum 50 pont. 

Igazolás módja: 

- A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. 

§-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. 

- Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a 

középfokú tanulmányok ideje alatt is fennáll(t), a fogyatékosság, sajátos 

nevelési igény részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői 

véleményt a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében – szakértői bizottsági 

tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat 

szakértői bizottsága (illetve azok megyei vagy országos szakértői 

bizottságként eljáró tagintézményei) készíti el a tanuló komplex vizsgálata 

alapján. (A pedagógiai szakszolgálatok jogelődjei közül a tanulási 

képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos 

szakértői és rehabilitációs bizottságok állíthattak ki szakértői 

véleményt.) 

- Az a hallgató (jelentkező), akinek fogyatékossága, sajátos nevelési igénye 

a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság 

megállapítását 2020. szeptember 1-jét követően az ELTE Gyakorló Országos 

Pedagógiai Szakszolgálattól kérheti. 

- A rehabilitációs szakigazgatási szervek jogelődjei (pl. fővárosi és megyei 

kormányhivatalok, NRSZH, OOSZI stb.) által kiállított és végleges (azaz 

felülvizsgálati időt nem tartalmazó) szakértői vélemények elfogadhatók. 

 

- Gyermekgondozásért járó pontra való jogosultságot 

csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár 

kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal, 

 

- gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, 

 

- fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek 

valamelyikét megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással, 

 

- rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolással, 

 

25/50 pont 
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- hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással  

kell igazolni. 

- A jelentkezőnek az állandó lakcímének a vizsgálata és a 105/2015. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. vagy 3. sz. mellékletével történő összevetése hivatalból 

történik, arra vonatkozóan igazolást nem kell benyújtani.  

 

 

 

II. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán alkalmazott további 

intézményi pont kategória 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán alkalmazott 

további intézményi pont kategóriák 

 (intézményi pontokra összesen maximum 100 pont szerezhető!) 

Maximális 

értéke (pont) 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara által rendezett 

informatikai és műszaki képzési területhez kapcsolódó szakmai versenyeken 

elért díjért (1-3. helyezés, illetve különdíj) 

Igazolás módja: a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni 

Hivatalának igazolása. 

30 pont 

A 3. sz. mellékletben felsorolt - szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, 

szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget 

tanúsító oklevél alapján valamennyi műszaki képzési területhez tartozó  

alapszakon történő továbbtanulás esetén 30 intézményi pont adható.  

Igazolás módja: A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon 

szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően 

szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el. 

30 pont 

A 4. sz. mellékletben felsorolt - szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, 

szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget 

tanúsító oklevél alapján valamennyi informatika képzési területhez tartozó  

alapszakon történő továbbtanulás esetén 30 intézményi pont adható.  

Igazolás módja: A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon 

szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően 

szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el. 

30 pont 
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III. Szakok és érettségi vizsgatárgyak a 2024. évi felvételi eljárások során 

    

Informatika képzési terület  

 Általános követelmények a pontszámításhoz 

választható érettségi 

vizsgatárgyak 

választható szakmai előkészítő 

vizsgatárgyak 

választható ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgyak 

fizika, informatika, digitális 

kultúra,  

informatikai alapismeretek,  

a közgazdasági alapismeretek 

(üzleti gazdaságtan, elméleti 

gazdaságtan), gazdasági 

ismeretek,, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági 

ismeretek,  elektronikai 

alapismeretek 

informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, távközlés ismeretek, 

távközlési ismeretek, villamosipar és 

elektronika ismeretek, automatikai és 

elektronikai ismeretek, 

közlekedésautomatikai ismeretek, 

távközlés ismeretek, távközlési 

ismeretek 

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a 

jelentkezőnek, a matematika kötelező! 

 

Alapképzési szakok  Érettségi vizsgatárgyak  

gazdaságinformatikus az általános követelmények szerint 

mérnökinformatikus az általános követelmények szerint 

programtervező 

informatikus 
az általános követelmények szerint 

üzemmérnök-

informatikus 
az általános követelmények szerint 

  

  

Műszaki képzési terület  

Általános követelmények a pontszámításhoz 

választható 

érettségi 

vizsgatárgyak 

választható szakmai 

előkészítő vizsgatárgyak 

választható ágazati 

szakmai érettségi 

vizsgatárgyak 

választható ágazaton 

belüli specializáció 

szakmai érettségi 

vizsgatárgyak 

biológia, fizika, 

magyar nyelv és 

irodalom, 

földrajz, 

informatika, 

digitális kultúra, 

kémia, 

történelem,  

elektronikai 

alapismeretek, 

élelmiszeripari 

alapismeretek, építészeti 

és építési alapismeretek, 

faipari alapismeretek, 

gépészeti alapismeretek, 

informatikai 

bányászat ismeretek, 

építőipar ismeretek, 

épületgépészet ismeretek, 

épületgépészeti ismeretek, 

erdészet és 

vadgazdálkodás ismeretek, 

erdészeti és 

vadgazdálkodási 

bányaművelési ismeretek, 

gázipari és 

fluidumkitermelési 

ismeretek, gépgyártás-

technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, 

automatikai és elektronikai 

ismeretek, 
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alapismeretek, 

környezetvédelmi-

vízgazdálkodási 

alapismeretek, 

közlekedési alapismeretek 

(közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), 

közgazdasági 

alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan, elméleti 

gazdaságtan),  közlekedési 

alapismeretek 

(közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), 

mezőgazdasági 

alapismeretek, 

nyomdaipari 

alapismeretek, rendészeti 

alapismeretek, vegyipari 

alapismeretek, katonai 

alapismeretek, 

honvédelmi 

alapismeretek, 

honvédelmi 

ismeretek, kereskedelmi és 

marketing alapismeretek, 

könnyűipar alapismeretek 

ismeretek, élelmiszeripar 

ismeretek, élelmiszeripari 

ismeretek, faipar 

ismeretek, faipari 

ismeretek, földmérés 

ismeretek, földmérési 

ismeretek, gépészet 

ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai 

ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, 

kertészeti és parképítési 

ismeretek, kohászat 

ismeretek, kohászati 

ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari 

ismeretek, 

környezetvédelmi 

ismeretek, 

környezetvédelem-

vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, 

közgazdasági ismeretek, 

közlekedés ismeretek, 

közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész 

ismeretek, mezőgazdasági 

gépész ismeretek, 

mezőgazdaság ismeretek, 

mezőgazdasági ismeretek, 

nyomdaipar ismeretek, 

optika ismeretek, optikai 

ismeretek, rendészet 

ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, 

távközlés ismeretek, 

távközlési ismeretek, 

villamosipar és elektronika 

ismeretek, vegyész 

ismeretek, vegyipar 

ismeretek, vegyipari 

ismeretek, vízügyi 

ismeretek, gazdasági 

ismeretek,  

közlekedésautomatikai 

ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, 

vasút- és hídépítési 

ismeretek, nyomdaipari 

technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési 

ismeretek, autó- és 

repülőgép-szerelési 

ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, 

mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek, 

élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek, 

közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és 

logisztikai ismeretek, 

postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, 

szállítmányozási és 

logisztikai ismeretek, 

automatikai és elektronikai 

ismeretek, élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek, 

gépgyártástechnológiai 

ismeretek, 

közlekedésautomatikai 

ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, 

mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek, 

vasútgépészeti ismeretek, 

gépgyártás-technológiai 

ismeretek,   

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a 

jelentkezőnek, a matematika kötelező! 

  

  

  

 

 


